




כל השנה, זה יום מעשים טובים, רוח טובה

יום מעשים טובים הינו יום שיא של עמותת רוח טובה המציעה לחברות עסקיות מגוון הזדמנויות  
:במשך כל השנה בשלושה מסלולים ייחודיים, התנדבות למען הקהילה

יום התנדבות חוויתי
תכנון והפקה משותפת של 
אירוע התנדבות יוצא דופן 
עם כלל העובדים בחברה

תכנית התנדבות שנתית
בניית תכנית התנדבות עבור 

בנקודות זמן , עובדי החברה
מוגדרות מראש

מוקד התנדבות
,  הקמת מוקד התנדבות זמין ונגיש

אליו יוכלו העובדים לפנות 
ולמצוא התנדבות במגוון תחומים



https://www.youtube.com/watch?v=wgVGel-XfWo
https://www.youtube.com/watch?v=P-k5u3h9K0o


:עבדו איתנו2018בשנת 

חברות800-מעל ל•

עובדים 50,000-קבוצות של חברות עסקיות ויותר מ1700-מעל ל•
מתנדבים  



?ומה היה לנו בעולם



?איך תוכלו להשתתף, 2019באפריל 2: יום מעשים טובים

התנדבות לעובדים  

מחוץ למשרד

רעיונות למעשים טובים  

בתוך המשרד

רעיונות למעשים טובים  

ללקוחות החברה



רעיונות להתנדבות מחוץ למשרד



התאמה אישית של ההתנדבות לעובדי החברה

שעות הפעילות 
המועדפות

מספר העובדים 
הרלוונטי

המיקום הנוח  
ביותר 

עם יותר , מאגר עשיר
הזדמנויות  8,500-מ

להתנדבות



ילדים/ מעשירה ושוברת שגרה למען אוכלוסייה מבוגרת, הפעלה חווייתית

למשרדמחוץדוגמאות להתנדבות עובדים 



יערות ושמורות טבע, ניקוי חופים–ניקיון סביבתי 

למשרדמחוץדוגמאות להתנדבות עובדים 



אריזת וחלוקת מזון למען משפחות נזקקות, קטיף

למשרדמחוץדוגמאות להתנדבות עובדים 



הקמת ושיקום גינות, צביעה וחידוש מבנים קהילתיים

למשרדמחוץדוגמאות להתנדבות עובדים 



התנדבות למען בעלי חיים

למשרדמחוץדוגמאות להתנדבות עובדים 



השתלבות במרכזי עבודה שיקומיים למען נכים ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

למשרדמחוץדוגמאות להתנדבות עובדים 



העברת הרצאה או סדנא בתחום עיסוק החברה למען אוכלוסיות שונות

למשרדמחוץדוגמאות להתנדבות עובדים 



רעיונות למעשים טובים בתוך המשרד



צעצועים לתרומה/ מזון/ אספו במשרד מוצרי בגדים

המשרדבתוךרעיונות למעשים טובים 

כאןלהורדת עיצוב לקופסא לחצו 

https://s3.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2017/01/40980-2_the_good_box.pdf


המשרדבתוךרעיונות למעשים טובים 

הקימו קיר חזון במשרד ושתפו את הרעיון שלכם לעולם טוב יותר

להורדת עיצוב לקיר חזוןכאן לחצו 

https://www.youtube.com/watch?v=59tPYX0JqO4
http://s3.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2017/02/41535-1_A3_bitzua.pdf


המשרדבתוךרעיונות למעשים טובים 

מילה טובה יכולה לעשות שינוי גדול–פרגוניתלוח 

פתקיות פרגון מעוצבות והפתיעו את חברכם לעבודההורידו 

http://s3.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2017/06/FIRGUNIT.pdf


המשרדבתוךרעיונות למעשים טובים 

קח במקום העבודה-ארגנו שוק תן

לחץ כאןלהורדת פוסטר לחצו כאן להורדת המדריך 

https://s3.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2018/07/games-kit-19.pdf
https://s3.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2016/11/42299-2_shuk_Poster_web.jpg


..

פזרו מסרים חיוביים ברחבי המשרד

להורדהכאן לחצו  כאןלחצו , להורדת קובץ להדפסהלהורדהכאןלחצו 

המשרדבתוךרעיונות למעשים טובים 

https://s3.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2017/03/pdfresizer.com-pdf-resize.pdf
https://s3.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2017/03/42446-2_A3_poster_4PRINT-1-1.pdf
https://s3.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2017/03/41541-1_take-a-smile_bitzua.pdf


פרסי המעשים טובים" טקס"ארגנו 

המשרדבתוךרעיונות למעשים טובים 

להורדת תעודת הוקרה לעובד שעושה מעשים טובים כל השנהכאן לחצו 

https://s3.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2016/11/42307-1_teudat_hokara_A4_4PRINT.pdf


הקימו עמדת צילום במשרד ושתפו ברשת מה זה מעשה טוב בשבילכם

המשרדבתוךרעיונות למעשים טובים 

כאןהורידו עיצוב 

http://www.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2017/10/41585-2_kapa-a4_bitsua.pdf


רעיונות למעשים טובים עם לקוחות  
החברה



בהם יוכלו לכתוב עבור ילדים וקשישים, הניחו כרטיסי ברכה ללקוחות בעמדות המתנה

רעיונות למעשים טובים ללקוחות החברה

כאןלהורדת כרטיסי ברכה לצביעה לחץ 

כאןלהורדת כרטיס ברכה עם מסרים חיוביים לחץ 

https://s3.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2018/11/Arison_40658-6_cartis-bracha_A5_4PRINT.pdf
https://s3.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2018/11/DOING-GOOD_cartis_bracha_14x14cm_4PRINT.pdf


"משימות טובות"אשר נותנים , תחלקו כרטיסי גירוד בכניסה למשרד

רעיונות למעשים טובים ללקוחות החברה



רעיונות למעשים טובים ללקוחות החברה

ניתן להקים גלגל במקומות ציבוריים או להעלות לרשת החברתית -גלגל מעשים הטובים



רעיונות למעשים טובים ללקוחות החברה

! להורדה מהאתר בחינם, ועוד הרבה חומרים לשימושכם

כאןלחצו . ועודSAVE THE DATEקובץ , הפייסבוקמעוצבים לעמוד פוסטים

http://join.good-deeds-day.org.il/businesses


דוגמאות לשיתופי פעולה שעשו טוב



לקחה על , מרכזי קניות ברחבי הארץ19-הכוללת כ BIGרשת קניוני 
,  לטובת המהלך. לשמח את הלקוחות ביום מעשים טובים: עצמם משימה

.  לבאי הקניון" משימות טובות"עובדים ומנהלים חילקו 



, גם כשמטיילים רחוק מהבית"
!"  אפשר לעשות מעשים טובים

זה המסר שאותו מעבירה הרשת למטיילים 
עם יום מעשים טוביםפ"השתבמסגרת 



–גרופון
על כל " לשובע"האתר תרם ביום מעשים טובים ארוחה לעמותת 

.ארוחה במסעדה שרכשו הגולשים באתר
בדרך לארוחת ערב עם  , כך ניתן לעשות מעשה טוב לגמרי על הדרך

.חברים במסעדה אהובה



Gett-לקחה  , חברת המוניות הגדולה בישראל
במסגרת הפעילות . חלק ביום מעשים טובים

שלהם יכלו נוסעים המזמינים מונית  
ולספר  פייסבוקבאפליקציה להשתתף בפעילות 

.  על מעשה טוב שהם עשו



Car2go  נרתמו לעשות טוב והציעו ללקוחות
שלהם להשכיר רכב כדי לעשות מעשה טוב  

במסגרת  . במהלך יום המעשים הטובים
הפעילות מתנדבים בחרו לחלק חבילות מזון  

.לנזקקים ובכך קיבלו שעת השכרת רכב במתנה



:-ZER4Uזר פור יו 
,  אז רשת חנויות הפרחים והמתנות. לקבל זר פרחים זה תמיד מרגש

,  לכבוד יום מעשים טובים. החליטה לבחון בדיוק את זה, זר פור יו
כשמפתיעים אותם עם זר פרחים  , הרשת בדקה כיצד אנשים מגיבים

היו מרגשות והתמונות מדברות , התגובות שנרשמו. ללא כל סיבה
.בעד עצמן

https://www.facebook.com/zer4u.Israel/videos/vb.141531842525808/1515717321773913/?type=2&theater



